ТРАДИЦИЯ И УСПЕШНА РАБОТА ПО
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ПО
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ИКОНОМИСТ— ИНФОРМАТИК
Икономист-информатикът
извършва
операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия
от всички сфери на икономиката. Типичните дейности на специалистите от
тази професия са: въвеждане/извеждане
на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията,
изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и
счетоводни данни.

СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ е лидер в областта на международното сътрудничество по програма Еразъм+
на ЕС. Ежегодно участваме като партньори и координатори на проекти с държави от и извън Европейския
съюз с многобройни мобилности на учители и ученици. Само през настоящата учебна година в нашето
училище се работи активно по 6 проекта с държави
партньори: Испания, Унгария, Полша, Румъния, Литва, Гърция, Словакия, Италия, Португалия, Турция,
Австрия.

Икономист-информатикът
въвежда
данни, извършва корекции на въведени
данни в екранните форми на специализирани софтуерни продукти за контрол
и управление на фирменото счетоводство, използва програми за електронни
таблици или заявки към бази от данни
за извършване на изчисления и директна обработка на данни.
Работното място е оборудвано с компютърна конфигурация с инсталиран
специализиран софтуер за водене на
счетоводство или управление на бизнеса, връзка с интернет, периферни устройства за печат и сканиране.
Икономист-информатикът обикновено
работи на трудов договор в предприятия и фирми от всички сфери на икономиката, във финансови и статистически
институции, различни регистри

Знаем !
Можем !
Успяваме !

Избирайки СУ „П. Р. Славейков“
избирате:
√

Професионална квалификация
ИКОНОМИСТ— ИНФОРМАТИК

√

Интензивно обучение по ИТ

√

Интензивно обучение по бизнес и икономика

√

Интензивно обучение по английски език

√

Интензивна работа по Европейски проекти

СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“
мicrosoft innovative school
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STEM професия за
успешна и престижна
кариера в модерния
бизнес и администрация

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основна цел на обучението по професията "Икономист-информатик" е
формирането на теоретични знания в
областта на икономиката, теоретични
знания и практически умения за работа
с компютърна техника, култура при
боравене с информация, както и използването на съвременни информационни
и комуникационни технологии за подготовка на обучаемите за реализация по
придобитата специалност във всички
сфери на икономиката

ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕНИ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

След X клас — първа степен на професионална квалификация по специалността „Текстообработване“
от професия „Оператор на компютър“

12-23 юни 2020 - Оценяване на изпитните
работи от НВО

След XI клас — втора степен на професионална квалификация по специалността „Икономическо информационно осигуряване“ от професията
„Оператор информационно осигуряване“

След XII клас — трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията
„Икономист-информатик“, специалност
„Икономическа информатика“

Специалистите по тази професия могат
да работят във фирми и организации от
различни сфери и с различен предмет на
дейност.

До 03 юли 2020 - Издаване на свидетелство за завършено основно образование
03 - 07 юли - Подаване на документи за
участие в приема
До 13 юли - Обявяване на списъците с
приети ученици на първи етап на класиране
До 16 юли - Записване на приетите ученици

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА
РЕАЛИЗАЦИЯ
Съгласно НКПД 2011 придобилите трета
степен на професионална квалификация
„Икономист-информатик" могат да заемат длъжности от единична група 4132 и
3341-3006 „Специалист с контролни
функции, въвеждане на данни", както и
други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

До 26 юни 2020 - Обявяване на резултатите от НВО

До 20 юли - Обявяване на списъците от
второ класиране
До 22 юли - Записване на приетите ученици от втори етап на класиране
23 юли - Обявяване на броя незаети места
24 - 27 юли - Подаване на документи за
участие в трети етап на класиране

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

30 юли - Записване на ученици на трети
етап на класиране

Информатика:

Икономическа информатика, Програмиране, Уеб дизайн, Компютърни архитектури и операционни системи, Функционални приложни програми, Интернет и
електронна търговия, Чужд език по професията —
английски
Икономика:
Обща икономическа теория, Право, Финанси, Статистика, Обща теория на счетоводната отчетност, Счетоводство на предприятието, Бизнес комуникации, Икономика на предприятието, Маркетинг, Предприемачество, Работа в учебно предприятие

СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“
гр. Видин
ул. „Петко Рачов Славейков“ № 26
тел: 094 600 218
email: sou8_vidin@abv.bg
www: http://su-slaveykov-vidin.org/

